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ESCOLA L’UNIVERS 
Barri de Gràcia 

 

desembre 2008 – novembre 2012 



Desembre 2008 
1 aparició en premsa local (l’Independent) 
 
Abril 2011 
2 aparicions en tv local (BTV) 
1 aparició en TV autonómica (TV3) 
1 aparició en premsa nacional (ABC) 
 
Maig 2011  
1 aparició en premsa nacional (La Razón) 
 
Juny 2011  
1 aparició en premsa nacional (ABC) 
 
Octubre 2011 
1 aparició en premsa autonòmica (El Periódico) 
 
Novembre 2011 
1 aparició en tv nacional (La Sexta) 
2 aparicions en tv autonòmica (TV3 ) 
4 aparicions en tv local (BTV) 
1 aparició en premsa nacional (ABC) 
2 aparicions en premsa autonòmica (ElPuntAvui, El Periódico ) 
3 aparicions en premsa local (Qué, L’Independent ) 
 
Gener 2012 
1 aparició en tv local (BTV) 
1 aparició en premsa nacional (Público) 
3 aparicions en premsa autonòmica (LaVanguardia, El Punt Avui ) 
2 aparicions en premsa local (L’Independent ) 
 
Febrer 2012 
2 aparicions en premsa nacional (ElPaís) 
5 aparicions en premsa autonòmica (LaVanguardia, El Periódico, El Punt Avui, Ara ) 
4 aparicions en premsa local (20 minutos, L’Independent ) 
 
Març  2012 
1 aparició en tv autonòmica (TV3) 
1 aparició en premsa autonòmica (El Punt Avui) 
5 aparicions en premsa local (20 minutos, L’Independent ) 
 
Maig 2012 
2 aparició en tv autonòmica (TVE Catalunya , TV3) 
2 aparició en tv local (BTV) 
1 aparició en premsa nacional (ElPaís) 
4 aparicions en premsa autonòmica (El Periódico, ARA, PuntAvui) 
3 aparicions en premsa local (L’Independent ) 
 
Juny 2012 
1 aparició en tv autonòmica (TVE Catalunya) 
2 aparició en premsa autonòmica (ARA, PuntAvui) 
3 aparicions en premsa local (L’Independent ) 
 
Juliol 2012 
2 aparicions en premsa local (L’Independent) 
 



Agost 2012 
1 aparició en premsa nacional (El País) 
1 aparició en premsa local (L’Independent) 
 
Setembre 2012 
2 aparicions en premsa local (L’Independent) 
 
Octubre 2012 
3 aparicions en premsa local (L’Independent) 
1 aparició en tv local (Gràcia TV) 
 
Novembre 2012 
2 aparicions en premsa local (L’Independent) 
1 aparició en premsa autonómica (El Punt-Avui) 
4 aparicions en premsa nacional (El País i El Periódico) 
1 aparició en tv local (Gràcia TV) 
1 aparició a Radio comarcal (Radio Barcelona. Cadena SER) 
7 aparicions en blocs i webs locals 

 
Abril 2013 
1 aparició en premsa autonòmica (El Periódico) 
 
 

Un total de 90 aparicions als mitjans de comunicació 
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1.073 alumnes en barracons, un diàleg complex entre famílies i administració 

Actualitzat el 07.04.2011 a les 11:54 - Francisca Coo/ Laia Balasch 

 
A Barcelona hi ha 1.073 
alumnes de primària que 
estudien en edificis 
prefabricats, anomenats 
popularment barracons. Les 
famílies es queixen del 
retard en la construcció dels 
centres i reclamen solucions 
immediates, mentre que 
l’Administració considera que 
no són instal∙lacions 
deficitàries i elabora un pla 
estratègic a llarg termini. 
A la ciutat hi ha vuit escoles 
de primària que fan les 
classes en edificis 
prefabricats. En total, 1.073 
alumnes que estudien en 
barracons a Can Fabra, 

Congrés-Indians, L’Univers, Els Encants, Sant Martí, La Maquinista, Fluvià i La Mediterrània. La 
meitat dels mòduls, quatre, es troben al districte de Sant Andreu, i la resta estan repartits per 
Ciutat Vella, Gràcia, L’Eixample i Sant Martí. 
Tot i que en principi es tracta d’una situació provisional,  les escoles Fluvià i Mediterrània fa 
quatre anys que fan classes en barracons, i les escoles Univers, La Maquinista i La 
Mediterrània afronten el futur amb molta incertesa. 
Demandes de les famílies… 
Per tal de canalitzar les denúncies i reivindicacions de manera conjunta, les associacions de 
pares i mares dels centres barcelonins han organitzat una plataforma d’afectats, la Xarxa 
d’Escoles en Barracots. 
Les principals demandes, resumides al manifest “3 anys i prou”, són que l’administració fixi un 
termini màxim de tres anys per a la construcció i posada en marxa definitiva dels nous centres, i 
que les  famílies puguin participar en el disseny i el seguiment de les obres. A finals d’abril està 
previst organitzar una festa reivindicativa per difondre les reivindicacions i fer públic el manifest, 
que properament s’entregarà al Consorci d’Educació de Barcelona i al Departament 
d’Ensenyament. 
…i respostes de l’Administració 
Marta Comas, del Gabinet de Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, afirma que 
l’Administració es pot comprometre escolaritzar tots els infants en les millors condicions 
possibles però no pot limitar el termini en tres anys. Sempre que s’impulsa una escola de nova 
creació, Comas afirma que l’Administració ja preveu que l’etapa d’educació infantil es farà en 
barracons de manera provisional per, després, traslladar-se en una nova escola. Així mateix, 
afirma que sempre s’intenta buscar diàleg amb les escoles, i es canalitza la participació dels 
centres i les famílies a través de les comissions d’obres. 
Comissió de Barracons 
La FaPaC ha creat recentment la Comissió de Barracons, un grup que neix arran de la 
consolidació de la Xarxa d’Escoles en Barracots amb l”objectiu de fer de nexe d’unió entre les 
escoles del país i aconseguir més incidència a l’hora de canalitzar les demandes a 
l’administració. 
Enric Llurba, president de FaPaC Barcelona Ciutat, afirma que tot i el marc de crisi econòmica 
ara no es pot aturar el procés de construcció sinó que s’ha de “calendaritzar de nou” a partir de 
les necessitats econòmiques i les prioritats actuals. La FaPaC planteja a l’administració un 
marge de vuit anys per eliminar el miler de barracons que hi ha a Catalunya. 



 
 
30-04-2011 / 19:00 h EFE 
 
Padres niños escolarizados barracones denuncian que no se construyen colegios. 
 
En esta jornada festiva han alertado de que por el incumplimiento de las previsiones por parte 
de la administración el curso que viene habrá más de 1.500 niños escolarizados en aulas 
prefabricadas, unos 400 más que este año, y que temen que las dos escuelas nueva abra sus 
puertas masificadas. 
Actualmente hay ocho escuelas, La Maquinista, Mediterránea, Fluvià, Cartagena-Els Encants, 
Can Fabra, Sant Martí, Bailén-Univers y Congres-Indians, que funcionan en barracones, sin las 
instalaciones adecuadas, y en espacios muy limitados, según ha explicado a Efe un portavoz 
de este grupo de padres. 
También ha explicado que se ha preparado un manifiesto exigiendo un calendario transparente 
y detallado para saber cuando y cómo se construirán los centros que están pendientes, y que 
se garantice que las escuelas que deban recurrir a aulas prefabricadas sea con carácter 
provisional y por un periodo de tiempo que sea como máximo de tres años. 
Consideran que los barracones son instalaciones que debidamente condicionadas pueden 
resultar muy dignas para albergar una escuela, pero que siempre deben ser con carácter 
temporal, y mientras se construye en edificio definitivo. 
 
 
 
 

 
 
Les escoles en barracons protesten conjuntament contra aquesta situació 

Actualitzat el 30.04.2011 a les 19:19 

 
 
Mai fins ara les escoles de Barcelona en barracons s'havien mostrat tan unides. Amb un acte 
lúdic al Parc de la Ciutadella, els vuit centres que es troben en aquestes condicions han exigit a 
la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona un calendari on es concreti quan es construiran els 
centres educatius previstos al protocol signat el 24 de gener de 2008 que, segons diuen, han 
incomplert. 
Les escoles demanem també un pla concret per acabar amb els barracons a Catalunya, que es 
constitueixi una comissió que en faci el seguiment i un compromís ferm perquè els barracots 
només tinguin una provisionalitat de tres anys com a màxim, fins que no es construeix l’edifici 
definitiu. 
La Xarxa d’Escoles en Barracons exigeix, a més, que tant els professionals docents com les 
famílies puguin participar en la definició de les reformes. 



 

Telenotícies vespre 30/04/2011 

Protestes per la situació precària de les escoles en barracons per l'ajornament de la 
construcció d'escoles noves 

 
 
La FAPAC, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, ha 
organitzat un acte reivindicatiu al parc de la Ciutadella a Barcelona per reclamar una 
millora de la situació en què es troben les escoles en barracons. 
 
Segons la FAPAC, l'Ajuntament i la Generalitat no han complert l'acord que preveia vuit escoles 
noves per aquest 2011 i demanen solucions per als més de mil alumnes afectats que es troben 
en una situació de precarietat i incertesa de cara al curs que ve.Consideren que l'ajornament de 
la construcció de les noves escoles empitjora la situació dels que han d'estudiar en barracons, 
sobretot aquells que estan al límit de la seva capacitat. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

01/05/2011 
Más de cien familias reivindican una salida a los módulos escolares. Exigen una estancia 
máxima de 3 años y piden a Rigau un calendario concreto de futuros centros 
Clamor contra los barracones 
La Fapac congrega en una fiesta a los afectados de los ocho colegios de Barcelona que 
conviven con módulos. 

 
Barcelona- «Que nadie se 
confunda, los barracones 
no son gratuitos, el 
alquiler es costoso y 
algunos se encuentran en 
terrenos privados». Así de 
tajante se mostró ayer 
Francesc Morales, 
portavoz de la Federación 
de Asociaciones de 
Padres y Madres de 
Cataluña, tras leer un 

manifiesto frente a un centenar de familias en el parque de la Ciutadella. Una reivindicación 
lúdica pensada para los más pequeños–hubo música, merienda y talleres de pintura–, 
organizada por la entidad en la que los padres de los alumnos de los ocho colegios 
barceloneses  que conviven en los módulos prefabricados –La Maquinista, Mediterrània, Fluvià, 
Cartagena-Els Encants, Can Fabra, Sant Martí, Bailén-Univers y Congrés-Indians– exigieron 
respuestas a la consellera Rigau sobre el futuro de sus centros. En enero de 2008 se firmó un 
protocolo entre la Generalitat y el Ayuntamiento en el que se acordó destinar 411 millones a la 
construcción de seis nuevos colegios en la ciudad, que después se amplió a ocho 
construcciones. Desde entonces, sólo dos de los colegios  previstos están en obras y el resto, 
a la espera de noticias de su construcción. Una situación que deriva en que más de un millar 
de niños acudan cada día a clase a un barracón y, si se cumplen las previsiones por el 
incremento de alumnos, en septiembre podrían ascender a 1.500 escolares. Las instalaciones 
han mejorado respecto al pasado –tienen calefacción y todos las prestaciones–, pero su 
objetivo es la temporalidad y en algunos casos, como el del Mediterrània o el Fluvià, ya llevan 
en esta situación más de cuatro años. «Somos flexibles, pero creemos que con tres años es 
suficiente. Los niños deben llegar a Primaria en un centro en condiciones», recordó Morales. Al 
sobrepasar la barrera de los tres años y con el incremento de alumnos año tras año, según 
explicaron los afectados, se pierde superficie para espacios comunes en favor de nuevas 
clases y lugares como el patio o la biblioteca ven reducidas drásticamente su área. «Nuestra 
intención es reunirnos en un mes con la consellera Rigau, conocer su compromiso con nuestra 
problemática  y que haga público un calendario concreto en el que se detalle la construcción de 
los centros pactados», apuntó el presidente de la Fapac en Barcelona, Enric Llurba. Los 
ánimos no están en su mejor momento. Con la llegada de los recortes presupuestarios del 
Govern se ha aplazado la construcción de estos centros y son conscientes de que alargar la 
situación de provisionalidad en barracones es inamovible.«Sólo pedimos transparencia 
informativa y saber cuándo construirán los centros, pero la administración debe ser consciente 
que con tres años es más que suficiente», recordó el portavoz.  

«Nos gusta el proyecto educativo, pero no el hacinamiento de alumnos» «No hay 
espacio suficiente»La hija de la familia Madrid va al CEIP La Maquinista desde hace 3 años, 
ahora tiene 5. «Las instalaciones se quedan pequeñas, los niños hacen dos turnos de comedor 
y el patio se inunda si llueve». lamentan.«En dos años la situación será dramática»  Roger 
tiene  dos hijos, el que está en edad escolar va al CEIP Els Encants. «Nos gusta el proyecto 
educativo pero la solución que dan es sumar barracones, hay carencia de espacios 
comunes».«Queremos el centro antes de 2013» Mª Victoria y Sergi tienen una hija de 3 años 
y esperan otra. Están «encantados» con el equipo del CEIP Can Fabra pero lamentan la falta 
de una buena biblioteca o un patio suficientemente grande para 156 alumnos. 



 
 
La oposición aprueba construir nuevas escuelas pese al no de CiU 
 
09/06/2011 / 20:20 h EFE 
 
 
En el orden del día de la comisión, reunida hoy, figuraba una treintena de propuestas de 
resolución presentadas por la oposición, casi todas referidas a la construcción de centros 
escolares. 
La mayoría se han aprobado por unanimidad, después de que CiU consiguiesen introducir 
algunas enmiendas, pero en siete de ellas le ha sido imposible llegar a un acuerdo con el grupo 
opositor que la presentaba y, aun así, la propuesta ha sido aprobada gracias a los votos de 
todos los partidos de la oposición. 
La portavoz de enseñanza de CiU en el Parlament, Neus Munté, ha lamentado la 
"irresponsabilidad" de la oposición al aprobar algunas propuestas "inviables", ya que, "además 
de las dificultades económicas, en muchos casos existen imposibilidades técnicas". 
Según Munté, las propuestas de resolución aprobadas "generan falsas expectativas en el 
territorio" porque se pide "lo imposible". 
"Todas sus iniciativas proponen que estas infraestructuras entren en funcionamiento el curso 
que viene o se inicien las obras inmediatamente", se ha quejado Munté en un comunicado. 
Como ejemplos, ha citado la resolución presentada por el PP sobre el proyecto de construcción 
del nuevo edificio de la Escuela Mediterránea de Barcelona, unas obras que habría que 
empezar este año. 
También se ha quejado de la resolución de ICV-EUiA sobre la construcción de la Escuela Els 
Quatre Vents de Canovelles, en la que se pedía finalizar las obras antes del curso escolar 
2012-2013, pese a que, según Munté, "ni tan solo se han urbanizado los terrenos y el 
Departamento de Educación no puede aceptarlos en estas condiciones". 
"No nos pueden pedir aquello que ellos no han hecho en siete años ni exigir al Govern que en 
seis meses se tiren adelante obras que han estado encalladas durante mucho tiempo por su 
ineficiencia", ha protestado Munté, refiriéndose a los partidos que formaron parte del anterior 
gobierno tripartito. 
Otras resoluciones aprobadas pese al rechazo de CiU se referían al inicio de las obras de la 
primera fase de la Escuela Marta Mata de Barberà del Vallès, un instituto-escuela de Caldes de 
Montbui, el mantenimiento de la Escuela Joan Salamero de Gavà o la ampliación de la Escuela 
Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada. 
 
 
 

 
 



 
Deficiències en l'educació pública de la capital catalana 
Clamor perquè els barracons escolars no durin més de 3 anys 
Dues de les vuit escoles en aquesta situació no tenen ni solar, i la resta temen nous retards 
La Xarxa d'Escoles en Barracots exigeix una norma que reguli el temps màxim d'aquestes 
instal∙lacions. 
Dissabte, 22 de octubre del 2011 HELENA LÓPEZ BARCELONA 
Quan va acompanyar el seu pare a votar en les últimes municipals, el Pau, de 5 anys, li va 
preguntar per què aquell col∙legi tenia porteries de futbol i el seu no. Ell no va saber què 
respondre-li. Emili Mas, membre de la junta de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de 
l'escola Can Fabra, a Sant Andreu, tampoc entén per què el seu fill és tractat «com un ciutadà 
de segona». Can Fabra és una de les vuit escoles de la capital catalana que aquest curs ha 
tornat a iniciar les classes en barracons, i va per llarg. Com a mínim fins al curs 2011-2012 no 
està previst que comencin les obres, cosa que suposarà que, si no s'acumula cap nou retard -
els pares en dubten-, els alumnes d'aquest centre passaran cinc anys en mòduls, sense 
gimnàs, laboratori, biblioteca ni, el que als 5 anys del Pau és més important, porteries. 
Per intentar evitar que la situació del miler i mig de nens que, com el Pau, ara com ara estudien 
en barracons a Barcelona es repeteixi en generacions futures, les famílies de les vuit escoles 
en aquesta situació van formar fa una mica més d'un any la Xarxa d'Escoles en Barracots, des 
de la qual han organitzant una recollida de firmes per exigir a l'Administració que quan s'aixequi 
una nova escola en barracons es fixi un termini màxim de tres anys per a la construcció i 
posada en servei de l'edifici definitiu i, per tant, es limiti per norma des del primer moment el 
temps màxim d'estada dels nens en barracons, i que coincideixi només amb l'educació infantil 
fins als 6 anys als col∙legis de nova creació. 
Als pares d'aquests centres se'ls posen els cabells de punta cada vegada que senten parlar de 
retallades. Fa anys que pateixen els inconvenients que els seus fills estudiïn en «escoles de 
llauna» i temen que la conjuntura econòmica actual allargui encara més la precarietat. 
SITUACIONS MOLT DIFERENTS / De les vuit escoles públiques en barracons que actualment 
hi ha a Barcelona, els que pitjor ho tenen, amb diferència, són els alumnes de La Maquinista, a 
Sant Andreu, i dels Encants, a l'Eixample, aquesta última pendent del planejament urbanístic 
lligat a la plaça de les Glòries. En els dos casos, encara no és clar ni tan sols en quin terreny 
s'aixecaran els col∙legis definitius. Els primers fa quatre cursos que funcionen en mòduls i els 
segons en fa tres. 
La Maquinista ja té barracons de dos pisos, i per això és físicament impossible fer augmentar la 
seva capacitat al solar actual. Ja van renunciar a gran part de l'hort escolar per instal∙lar-hi un 
imprescindible nou mòdul. Quan els pares van apuntar els seus fills en aquest centre els van dir 
que l'edifici definitiu estaria llest el curs 2012-2013, cosa que ja és totalment impossible, ja que 
fins avui l'Administració encara no ha decidit el solar exacte on s'aixecarà. «El terreny en què 
en un principi estava projectada l'escola va estar en litigi fins fa poc, i ara que l'Administració ha 
guanyat el plet resulta que tenen un altre projecte per a aquest solar i que l'escola no hi anirà, 
sinó on hi ha els barracons, terreny que també té problemes amb la propietat», explica José 
Madrid, portaveu de l'AFA de l'escola, entitat que té programada una festa reivindicativa al parc 
de La Maquinista el pròxim 26 de novembre per exigir una solució definitiva. 
Les queixes de totes les escoles són pràcticament les mateixes. La principal preocupació és la 
falta d'espais per poder desenvolupar les activitats educatives amb normalitat. L'absència 
d'aules de reforç per poder fer desdoblament de classes, de laboratoris, gimnàs, biblioteca, 
cuina o menjador. 

A més a més, totes les famílies coincideixen en, 
com a mínim, dues coses fonamentals. La primera 
és que la situació de precarietat s'agreuja cada 
curs que passa, ja que als mateixos raquítics 
espais s'hi han d'acollir cada vegada més nens i, 
la segona, que una de les coses que pitjor es 
porta és l'angoixa de no saber fins quan durarà 
aquesta situació, i ni tan sols si finalment l'escola 
definitiva s'arribarà a construir. És el cas de 

l'escola Congrés-Indians, un centre educatiu en barracons des del curs passat que finalment ha 
accedit a renunciar a un nou edifici i a «substituir» l'escola veïna Rosa dels Vents, trasllat per al 
qual ara com ara no hi ha data. 
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Barcelona Televisió BTV 
 

 

18.11.2011 a les 19:08 
 

La Coordinadora d'AMPAs de Gràcia s'ha mobilitzat aquest divendres a la plaça de la Vila per 
defensar l’escola pública de qualitat i de proximitat. Denuncien la manca de places públiques al 
districte i l'endarreriment en la construcció d'edificis per ubicar-hi escoles i instituts. 

La protesta ha estat organitzada per la Coordinadora d’AMPAs de Gràcia i ha comptat amb el 
suport de la FAPAC. Els concentrats han demanat la construcció dels edificis de l’Escola 
l’Univers (amb una escola bressol adjunta), l’Institut Vallcarca, l’Escola Bressol Jaén i l’Escola 
Caspolino. 

Els pares demanen que els pressupostos de 2012 contemplin una partida específica per a la 
construcció d’aquests centres, i que es compleixin els terminis contemplats en el Pla d’actuació 
del districte. També han denunciat la mala planificació i la manca de places públiques al barri, 
especialment en la franja d’edat de 0 a 3 anys. 
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               Barcelona Televisió BTV 
 
18-11-2011 Conexió Barcelona. Btv 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Más de 400 personas urgen a finalizar la construcción de escuelas en 
Gràcia 

18-11-2011 / 19:50 h EFE 
 

 

Unas 400 personas se han concentrado hoy en la plaza de la Vila de Gràcia de Barcelona para 
exigir que se desbloqueen las construcciones de centros educativos en el distrito y para 
protestar por los recortes a institutos, escuelas y guarderías del distrito barcelonés. 

"Estamos todos unidos para conseguir que se construyan estos centros y para que la escuela 
publica no pierda calidad", ha declarado a Efe Mireia de Mingo, la coordinadora de las 
Asociaciones de Padres y Madres de Gràcia, una de las entidades convocantes de la protesta. 

 

Durante la concentración, en la que también han participado niños, se ha leído un manifiesto en 
defensa de la escuela pública de calidad y de proximidad, que denuncia los recortes que sufren 
las guarderías, los centros de primaria e infantil y los institutos públicos a través de las 
restricciones presupuestarias y la supresión de la sexta hora. 

 

Los manifestantes han criticado el retraso en la construcción de la escuela Univers, del IES 
Vallcarca y de las obras las guarderías municipales Jaén y Caspolino. 

 

En la concentración ha participado familias afectadas por la no construcción de las guarderías 
Jaén y Caspolino, la Asociación de Vecinos de Gràcia, la Red de Escuelas en barracones y el 
movimiento Marea Amarilla, que defiende la escuela pública. 

 

Por otro lado, en una nota de prensa, la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció 
Vilà, lamenta que el anterior gobierno municipal ofreciese para el curso 2011-2012 plazas en 
guarderías municipales que no sabía si podrían abrir en las fechas previstas. 

 

Vila ha recibido 21 quejas de familias que consiguieron plaza en las guarderías municipales 
Jaen y Caspolino, de Gràcia, y en Els Patufets, de Navas, y no pueden llevar a sus hijos a los 
nuevos centros porque las obras no han acabado. 

 

 



 
 

19/11/11 02:00 - Barcelona - F. Espiga 
 

Gràcia clama contra la retallada en ensenyament 
Pares i alumnes de centres lectius afectats pels ajustos es manifesten a la plaça de la Vila 

Reclamen la construcció d'uns equipaments que acumulen llargs retards 

 

Embolcallats amb samarretes grogues que s'han convertit en símbol distintiu de les seves 
proclames, i proveïts de xiulets, xarangues i pancartes, uns 400 pares i alumnes del districte de 
Gràcia de Barcelona es van manifestar ahir a la tarda a la plaça de la Vila per exigir la 
construcció de diversos centres educatius que s'han vist afectats per la política de retallades. 
Independentment a aquesta reivindicació de caràcter territorial, la protesta també es va voler 
erigir com un acte en defensa d'una escola pública no només digna, sinó també de qualitat. Un 
clam adreçat indistintament al govern de la Generalitat i al consistori de la capital catalana, i 
que es resumia amb un lema d'una claredat i contundència meridianes: Per l'escola pública, 
l'escola de tots i totes, ni un pas enrere! 

 

Malgrat que la nombrosa presència de canalla va donar a la concentració un to i caràcter molt 
colorista, entre els presents també es palpava el malestar que ha causat la paralització d'uns 
projectes que, en molts casos, ja arrossegaven retards clamorosos. És el cas, per exemple, de 
l'escola Univers, que fa tres anys que és en barracons. “Pel que sabem, ara mateix no hi ha ni 
projecte per fer el nou centre, i la solució que se'ns dóna és estar-nos tres anys més en 
mòduls”, comentava ahir José Lloret, un dels manifestants. En una situació molt semblant, per 
no dir idèntica, es troben les famílies que tenen matriculats els seus fills a l'escola bressol Jaén. 
En aquest estat, el manifest redactat per les entitats convocants –entre les quals hi havia 
associacions de pares i col∙lectius veïnals graciencs– demana que aquests equipaments, 
juntament amb la guarderia Caspolino i l'institut Vallcarca, s'executin “amb celeritat”. En aquest 
últim cas, una de les fórmules que es proposa per desbloquejar-ne la construcció és que 
l'assumeixi l'Ajuntament de Barcelona a través del pla d'actuació del districte que s'hauria 
d'aprovar en els propers mesos. 

 

 
 

 



 

26/11/2011 



 

 

26.11.2011 a les 15:16 
Txell Canela/ Estel∙la Marcos 
 

Segona jornada de protesta per reclamar un màxim de tres anys en 
escoles de barracons 

 

 

 

 

La FAPAC ha convocat la segona jornada reivindicativa de les escoles en barracons al Parc de 

la Maquinista, a Sant Andreu. Una situació en què es troben vuit escoles públiques de la ciutat. 

Pares, mares, alumnes i professors i professores demanen una millor planificació perquè 

l'estada en mòduls prefabricats no s'allargui més de tres anys per cada centre. 

La protesta de les famílies en escoles de barracons de Barcelona, que s’ha escenificat amb la 

construcció d’una escola flotant, s’ha fet a Sant Andreu, coincidint amb l’inici de la festa major 

al barri. 
 



 
26.11.2011  
Piden colegios de verdad. El número de colegios provisionales donde los 
niños estudian en barracones son cada vez más habituales. Los padres 
piden soluciones. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Dissabte, 26/11/2011  
 
Els pares exigeixen que les escoles no tinguin barracons més de tres 
anys 
La FAPAC alerta que les instal∙lacions provisionals amb el temps es 
massifiquen 
101 centres porten a terme la totalitat de la seva activitat educativa en mòduls 
 
Sabent que les construccions escolars seran les més afectades si la Conselleria 
d'Ensenyament finalment torna a retallar els seus pressupostos, la Federació d'Associacions de 
Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) ha decidit recuperar una reivindicació que feia 
molt temps que estava adormida: posar fi als barracons i exigir que, almenys als centres de 
nova creació, les escoles que es troben totalment en mòduls provisionals no hagin d'estar en 
aquesta situació durant més de tres anys. 
 
La xarxa pública compta en el curs 2011-2012 amb 101 escoles i instituts instal∙lats del tot en 
barracons. 301 centres més en fan un ús parcial. El cens del parc de mòduls provisionals puja 
a 1.015, 42 menys que en el curs anterior, segons Ensenyament. 
 
La FAPAC ha iniciat una campanya per poder participar en la planificació de les noves 
construccions i vetllar de passada pel compliment del termini de tres anys que, segons la seva 
opinió, hauria de quedar garantit per llei. En un manifest que s'acaba de fer públic, la federació 
de pares es mostra comprensiva amb la instal∙lació provisional de barracons en solars pròxims 
o adjacents als llocs on s'aixequen o està previst que es construeixin noves escoles, però 
adverteix que si la provisionalitat es prolonga més enllà d'un trienni les dimensions del solar 
acostumen a quedar-se petites, «l'escola provisional es massifica i els espais comuns, com el 
menjador, el pati, la biblioteca o l'aula de psicomotricitat, es redueixen», quan «no han 
d'eliminar-se per reconvertir-los en noves aules». La capacitat del professorat per portar a 
terme el seu projecte queda llavors «limitada», segons diuen, igual que la possibilitat de 
realitzar activitats extraescolars. 
 
LES INTENCIONS DE LA GENERALITAT / El director de Centres Públics d'Ensenyament, 
Jordi Roig, va assegurar ahir que el Govern català es proposa «reduir en els pròxims vuit anys 
el nombre d'edificacions modulars fins a deixar-les en el mínim possible», però que això 
dependrà «de la capacitat d'inversió». 
 
Dels 101 centres públics en què la totalitat de l'activitat educativa es desenvolupa en barracons, 
la meitat fa més de tres anys que estan en aquestes condicions, segons va detallar Roig, que 
va presumir que CiU, tot i el poc temps que fa que està al Govern de la Generalitat, ha 
aconseguit «canviar la tendència a l'alça» de la xifra d'instal∙lacions provisionals des del curs 
2002-2003, quan se'n van arribar a comptabilitzar mig miler, i reduir-les aquest curs en un 4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Redacció Actualitzat a les 19:49 h   26/11/2011 
 
El portal informatiu de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio 
 
 
Pares d'alumnes demanen que cap nen estudiï en barracons més de tres 
anys 

La Fapac, que agrupa més de 2.000 associacions de mares i pares de Catalunya i representa 
300.000 famílies, ha dut a terme actes a Barcelona, Mataró, Lleida i Tarragona per reclamar a 
les administracions el compromís perquè cap alumne estudiï en barracons més de tres anys, ja 
que entenen que aquest termini és més que raonable per fer els tràmits necessaris que porten 
a la construcció d'una escola definitiva. 

De fet, la Fapac, que ha presentat un manifest públic i la recollida de signatures en una jornada 
que ha estat lúdica i reivindicativa, considera que l'escolarització en barracons hauria de 
coincidir tan sols amb l'etapa d'Educació Infantil de 3 a 6 anys, ja que en l'etapa de Primària 
"els espais limitats es fan insuficients". Per tot això, l'entitat ha demanat una millor planificació 
dels equipaments educatius, una informació transparent i fluida sobre els projectes i la 
constitució d'una taula de seguiment amb la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat per 
vetllar pel compliment del nou calendari. 

Actualment hi ha més d'un miler d'alumnes a Catalunya que estudien en aules prefabricades, 
les anomenades "escoles barracons". "Unes instal∙lacions que degudament condicionades 
poden ser molt dignes, sempre que siguin temporals", han reiterat des de la Federació. 
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Actualitzat el 04.01.2012 a les 12:19 Aitana Molina / Miquel Rodríguez 
 
L’Escola l’Univers continua en barracons a l’espera que se’n construeixi l’edifici 
definitiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reyes Magos | enero 4, 2012  
 
Escuela nueva 
 
Queridos Reyes Magos. 
 
Quiero que hagan la escuela l’Univers porque los barracones son muy pequeñitos y no cabemos. 
Todos los niños y niñas de la escuela nos hemos portado muy bien, así que espero que pronto vayamos 
a la escuela nueva. 
 
Muchos besos. 
 
Héctor Theodorou, 4 años 
Barcelona 
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05/01/2012  
 
Benvolguts Reis: volem l'escola nova 
 

 
 
 
 
 



 
 
Dilluns, 13/01/2012 
 

El Districte alerta d’un retard mínim de quatre anys per fer la nova escola 
L’Univers 

Els pitjors temors de les famílies de l’escola 
l’Univers no només s’han confirmat sinó que el 
Districte encara ha pintat més negre el termini de 
construcció del nou equipament que hauria d’haver 
engegat al carrer Bailèn el curs 2012-2013. El 
centre, que viu una situació d’amuntegament en 
barracots al Poble Romaní, ha de sumar un mínim 
d’un any més als tres que ja temien per a poder fer 
el trasllat perquè la Generalitat no l’ha inclòs en els 
pressupostos d’enguany. 

La partida per la construcció de l’escola l’Univers no 
figura en els pressupostos de la Generalitat de 
2012, segons va confirmar dilluns la regidora Maite 

Fandos en la reunió que va mantenir amb l’AFA. A la previsió que temien les famílies de tres anys 
d’espera pel nou equipament a Bailèn s’haurà de sumar un any més com a mínim. Tot i que el Districte 
ha assegurat que la construcció de l’escola és “prioritat del mandat” també ha reconegut les dificultats 
econòmiques actual i el retard de l’obra nova. Per això, ara estudia si ampliar els barracots que es van 
instal.lar al Poble Romaní ara fa tres anys o buscar un altre espai al barri, totes dues opcions amb 
l’objectiu de millorar les condicions actuals de l’alumnat, en un estat d’amuntegament (vegeu 
L’Independent núm. 417). 

L’associació de famílies de l’Univers no ha volgut donar encara cap resposta fins que no tingui lloc la 
trobada amb la direcció del Consorci d’Educació de Barcelona i el regidor d’Educació, Gerard Ardanuy, la 
propera setmana, on esperen “alternatives més concretes”, segons explica Irene Lop, membre de l’AFA. 
“Volem que siguin quines siguin les propostes que faci l’administració almenys que la decisió final es 
prengui tenint en compte l’opinió de tota la comunitat educativa”, afegeix Lop. Les famílies de l’Univers 
també alerten de les dificultats que es tornaran a viure durant el proper període de preinscripció escolar, 
quan comptin amb 25 places menys de l’Univers, que no més pot tenir una línia. 

Accions per Jaén i Caspolino  

Després de la reunió que van mantenir amb el regidor d’Educació de Barcelona, l’associciació de famílies 
afectades per la no construcció de les escoles bressol Jaén i Caspolino han convocat una concentració 
pel proper 3 de febrer i insten tota la societat civil gracienca a sumar-s’hi. “S’han desentès i han rebutjat 
totes les nostres propostes i ens han tancat les portes”, explica Anna Busqué, portaveu del col.lectiu. 
L’IMEB s’ha compromès a reubicar les places a d’altres escoles bressol de Gràcia si els nous 
equipaments no estan llestos el setembre. 

 



 
 
26/01/2012 
 
Los niños tienen derecho a la escuela que se les está negando 
 
Hace tres años, por estas fechas estaba buscando una buena escuela para mi hijo. Y al elegir L’Univers 
en el barrio barcelonés de Gràcia, creía haber acertado plenamente. 
 
Ubicado provisionalmente en barracones, L’Univers es un centro en el que dirección, profesorado y 
familias trabajan de forma conjunta para que los niños aprendan y sean felices.  
 
Sin embargo, mucha de nuestra ilusión se ha transformado en preocupación por no saber cuándo se 
construirá el edificio definitivo en la calle Bailén. 
 
Distrito de Gràcia, Ayuntamiento de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona y Generalitat de 
Catalunya: ¿cuándo dejarán de hablar sobre el apoyo a la educación y empezarán a apoyarla realmente, 
construyendo el edificio definitivo, tal y como estaba previsto? No deben condenar a nuestros hijos a 
cursar la etapa más importante de su educación en unas instalaciones que carecen de las 
infraestructuras elementales. El profesorado se desvive por encontrar fórmulas que palíen la falta de 
espacio. Pero esto tiene un límite, los niños tienen derecho a la oportunidad que les están negando. 
¡Construyan la escuela L’Univers ya! 
 
Olga MartÍnez 
 
 
 
 

  
 
26/01/12 02:00 - OLGA MARTÍNEZ IÑÍGUEZ / Barcelona 
 
Els nens de l'escola L'Univers s'ho valen 
 
Ara fa tres anys estava en la mateixa situació en què ara es troben moltes famílies: buscant una bona 
escola per al meu fill. En triar l'escola L'Univers al barri barceloní de Gràcia creia haver encertat 
plenament. Ubicada provisionalment en barracons, L'Univers és un centre en el qual direcció, professorat 
i famílies treballen de manera conjunta perquè els nens i les nenes de l'escola aprenguin i siguin feliços. 
El meu fill està contentíssim en un ambient de gran qualitat humana i educativa. Tanmateix, gran part de 
la nostra il∙lusió s'ha transformat en preocupació, ja que no sabem quan es construirà l'edifici definitiu al 
carrer Bailèn. El districte de Gràcia, l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, quan deixaran de parlar sobre el suport a l'educació i començaran a donar-hi 
suport de debò, construint l'edifici definitiu, tal com estava previst? 
 
No poden –ni han de– condemnar els nostres fills a cursar l'etapa més important de la seva educació en 
unes instal∙lacions que no tenen les infraestructures més elementals. El professorat es desviu per trobar 
fórmules que pal∙liïn la manca d'espai i perquè la qualitat del seu projecte educatiu no es se'n ressenti 
gens ni mica. Però això té un límit, els nens i les nenes de l'escola l'Univers tenen dret a l'oportunitat que 
els estan negant. Que construeixin l'escola L'Univers ara mateix! 
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01/02/2012  
Los padres de alumnos de la escola L’Univers denuncian el retraso en la 
construcción del centro 
El Ayuntamiento alega dificultades económicas 
 
Camilo S. Baquero Barcelona  
 
“A sus majestades estimados Reyes de Oriente: queremos la escuela nueva del barrio. Los niños y niñas 
de Gràcia”. Así rezaba una pintada sobre un muro de la calle de Bailèn, en el distrito barcelonés de 
Gràcia. El mural, con forma de una gran carta, señalaba el solar, antes ocupado por una gasolinera y 
varios edificios, que debería albergar la escuela infantil y de primaria L’Univers. En 2009, el Consorcio de 
Educación de Barcelona informó a los padres de alumnos de que estarían tres años en unos barracones 
en la plaza del Poble Romaní. Pero, a principios de enero, la regidora del distrito, Maite Fandos (CiU), les 
comunicó que no hay disponilidad económica y que tendrán que esperar cuatro años más en sus ya 
masificadas instalaciones. 
Mientras los pequeños alumnos optan por la vía mágica para pedir las nuevas instalaciones, sus padres 
intentan que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona, que conforman el consorcio, 
desbloqueen los recursos para construir la escuela. “Es una cuestión de voluntad política, de querer 
implicarse. El Ayuntamiento tiene margen de inversión y deuda”, asegura Albert García, el padre de dos 
pequeñas que asisten a P-5 y P-3. 

La biblioteca es un pequeño mueble con ruedas que 
se llevaal aula que la requiera 
Los barracones fueron diseñados en su día para 
albergar tres cursos de una sola línea. Sin embargo, 
la gran demanda de plazas —una de las necesidades 
crónicas del distrito— y la confianza en que las obras 
de Bailèn llegarían pronto a buen puerto hicieron que 
se recibieran dos líneas para el curso 2009-2010. Los 
cursos siguentes, sin embargo, se abrió solo una. “El 
curso que viene se tendrá que instalar un nuevo 
barracón para primaria y aquí ya no hay más 
espacio”, explica García. 
El espacio de la escuela solo tiene dos posibilidades 
de crecer: sobre pipi can o en el patio donde juegan 
los pequeños. Con la llegada del nuevo curso, 

aseguran los padres, las instalaciones no puede responder a las necesidades de 50 niños de entre seis y 
siete años. Tampoco hay una sala polivalente, ni cocina, y si llueve, los niños tienen que permanecer 
encerrados. La biblioteca es un pequeño mueble con ruedas que se lleva al aula que la requiera. 
Representantes del consorcio aseguran que esperan agilizar la construcción, pero no se atreven a dar 
una fecha. Por el solar se pagaron 15 millones de euros. Según una portavoz, este año se entregará el 
proyecto ejecutivo del centro, pero aún no hay noticias de una licitación. Curiosamente, en la página web 
del consorcio se anuncia septiembre de 2013 como fecha de entrega. 
La preocupación por el crecimiento de los barracones tampoco tiene respuesta y los padres temen que 
se derive a los niños a otros centros, como el Pau Casals. “Ya hay una identidad y un proyecto en esta 
escuela. Los que nos inscribimos aquí queremos defenderlo”, explica García. En el aire también está 
flotando la comparación con lo que sucedió en la Escola Mediterrània, en la Barceloneta. El 
Ayuntamiento prestó a la Generalitat su parte, unos cuatro millones de euros, para desencallar el 
proyecto. “¿Por qué no nos tratan a todos por igual?”, se preguntan los padres. Tal vez encuentren un 
esbozo de respuesta el próximo lunes, cuando se reúnan con el regidor de Educación, Gerard Ardanuy 
(CiU). 



 
Dilluns 22/02/2012 
 
PIDEN UNA NUEVA ESCUELA 
 
El otro día mi hijo se despertó con una sonrisade oreja a oreja. Había tenido un sueño. «La escuela era 
diferente. Había un patio con una parte cubierta. Podía salir a correr incluso los días de lluvia, en vez de 
quedarnos en la clase. El patio servía de pista para que los mayores jugaran a fútbol y a baloncesto. 
Teníamos cocina y un comedor donde cabíamos un montón de niños, en vez de en grupos. En la 
escuela había una clase llena de ordenadores. Las profesoras eran las mismas de ahora. Menos mal, 
porque a mí me gusta mucho hacer cosas con ellas». Me encantó y deseo que se haga realidad. 
A ver si los políticos se ponen las pilas y acaban con la dura pesadilla que nos está tocando vivir a 
muchas familias por no construir una escuela como es debido para nuestros hijos. El mío va a la Escola 
l’Univers, en el barrio de Gràcia de Barcelona, casi tres años en barracones sin que ni tan siquiera se 
hayan iniciado las obras.Por eso, reclamo, y reclamamos todos los padres, que construyan de una vez la 
Escola l’Univers, tal y como nos prometieron cuando matriculamos inicialmente a nuestros hijos. Ana 
Pérez. 
 
 
 

 
 
Cartas | 04/02/2012 - 04:32h 
 
EL LECTOR EXPONE. Escola L'univers de Gràcia 
 
El primer cop que vàrem anar a una reunió al districte de Gràcia amb qui seria la directora de l’escola 
L’univers ens va encantar. Ella, com a directora i persona, i, a més a més, el projecte educatiu que ens 
presentava. Només hi havia un problema: l’escola encara no estava construïda. Ens van explicar, però, 
que els nens anirien a fer classes a uns barracons, que només hi hauria dues classes de P3 i que, per 
tant, hi hauria lloc per a tothom. I que, com a molt, aquesta situació s’allargaria no més de tres anys. 
Aquests tres anys ja han passat, i els nostres fills continuen sense escola. Segueixen tenint un pati al 
costat d’un pipi-can; segueixen amb les mateixes instal∙lacions, tot i que el nombre d’alumnes s’ha 
duplicat, i si plou, no es poden moure de la classe ja que no hi ha pati cobert. I el que és pitjor, l’escola 
nova ni tan sols s’ha començat a construir! És a dir, que encara no sabem quan els nostres fills tindran 
una escola en condicions. I mentrestant, ens preguntem on són els polítics que han d’arreglar això. 
Segurament, contemplant l’univers. dent del telèfon en tot moment, ni de la família i els amics, sense els 
quals hagués estat impossible superar els moments tan difícils que vàrem passar. A tots, simplement 
gràcies. La vida és el millor que tenim, només cal que ens n’adonem. 
 
LA RESPUESTA: Una proposta definitiva. Manel Blasco. Gerent del Consorci 
d’educació de Barcelona 
 
L’univers és una bona escola. La direcció, el professorat i les famílies treballen conjuntament per 
fomentar un bon clima per a l’aprenentatge i el desenvolupament dels quatre grups de nens i nenes, 
d’entre tres i cinc anys, escolaritzats. És cert que està ubicada en mòduls provisionals. Però es treballa 
per trobar-hi bones alternatives. L’ajuntament de Barcelona ha aportat un solar, la Generalitat i 
l’ajuntament han signat un conveni per a la realització del projecte executiu de l’obra, i els responsables 
polítics i els tècnics han estat estudiant fórmules per millorar la situació actual. El proper 6 de febrer, 
tindrem una reunió amb les famílies en què el regidor d’educació presentarà una proposta definitiva. 



 

C. S. B. Barcelona 07/02/2012 

Trias reubicará la escuela L'Univers en otro centro de Gràcia 

 

La escuela L'Univers, en barracones en una plaza del distrito barcelonés de Gràcia desde hace tres 

años, pasará el próximo curso a unas instalaciones vacías del centro concertado Sant Josep, en la calle 

de Jaén. Así lo hizo saber ayer el concejal de Educación del Ayuntamiento, Gerard Ardanuy, (CiU) a los 

padres del alumnado. El Ayuntamiento espera que el dinero para la construcción definitiva del centro, en 

un local en la calle de Bailèn, ingrese en los presupuestos de la Generalitat de 2013. El Consistorio enfrió 

así las pretensiones de las familias de salir del encuentro con una fecha para la construcción. 

Desde el Ayuntamiento aseguraron que se está trabajando "en buscar alternativas para la ampliación de 

la escuela", aunque no confirmaron la versión del traslado a Sant Josep. Los barracones fueron 

diseñados para tres cursos y ahora carecen de cocina y salas polivalentes. Según una portavoz de la 

asociación de familias, la previsión del Ayuntamiento es de cuatro años más para la construcción de la 

escuela. 

Los representantes del Consorcio de Educación de Barcelona aseguraron que de los 14 centros 

pendientes de construcción en la ciudad tres son "prioritarios": L'Univers, Els Encants y Can Fabra. El 

Consistorio, según la portavoz de las familias, volvió a descartar que vaya a asumir el dinero que la 

Generalitat no ha destinado para la escuela (como ocurrió con la escuela Mediterrània) y que "confían" 

en que el Ejecutivo de CiU entregará el dinero necesario. 
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Educació.  BARCELONÈS 

Gràcia podria inaugurar l'escola Univers el 2016 
 

El regidor d'Educació Gerard Ardanuy Foto: J. LOSADA. 
 
Notícies de ... Barcelona 

Abans del 2016, res de res. Malgrat que la construcció de la nova escola 
Univers, una peça clau per arrodonir la xarxa d'equipaments educatius del 
districte de Gràcia de Barcelona, ja acumula un retard considerable, caldrà 
esperar un mínim de quatre anys per veure-la inaugurada. Així ho va 
expressar ahir el regidor d'Educació, Gerard Ardanuy, a una representació 
de l'associació de pares i alumnes del centre, a qui també va anunciar que 
estan negociant amb el govern català perquè el projecte per fer l'escola 
s'incorpori en el pròxim pressupost de la Generalitat, que ara tot just s'està 
cuinant. 

 

El nou edifici s'ha d'alçar en un solar del carrer Bailèn que l'Ajuntament de 
Barcelona va adquirir el 2009 per 15 milions. En espera que s'enllesteixin unes obres que ni tan sols 
s'han iniciat, el centenar d'alumnes del centre estudien des de fa tres anys en uns barracons situats a la 
plaça del Poble Romaní. A causa de la precarietat d'aquestes instal∙lacions, i com a solució transitòria, 
Ardanuy proposa un trasllat a les dependències de l'escola Sant Josep. Els pares, però, no ho veuen clar 
i anuncien mobilitzacions. 

 
Darrera actualització ( Dimarts, 7 de febrer del 2012 02:00 ) 
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EFE  
Barcelona | Actualitzada el 11/02/2012 18:07 

Centenars de persones protesten a Barcelona contra les retallades a l'educació 

pública 

La comunitat educativa s'ha concentrat a la plaça de Sant Jaume per advertir dels 

riscos que comporten les mesures anunciades pel Govern  

 
Nova mobilització de la comunitat educativa contra les retallades ACN 

 
Centenars de persones –encapçalades per associacions d'estudiants, pares i sindicats– es concentren 
aquesta tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra les retallades en l'educació 
pública i per advertir dels riscos que comporten les mesures anunciades pel Govern de la Generalitat. 
 
Amb el groc com a color símbol d'aquest risc, els concentrats, que han compartit espai amb les persones 
que participaven en les celebracions de Santa Eulàlia, estaven convocats per tots els sindicats del sector 
de l'educació. La membre de la FAPAC Ana Sanz ha llegit un manifest en el qual assegura que 
Catalunya "no es pot permetre creuar les línies vermelles" que suposen un retrocés en la qualitat de 
l'educació. Sans ha reclamat un augment de la inversió en matèria educativa que garanteixi la cohesió 
social, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats per a tots en totes les etapes del sistema educatiu. 
 
Els presents criden consignes contra el Govern i també se senten veus a favor d'una vaga general. El 
pressupost del departament d'Ensenyament se situa aquesta any en 4.595,9 milions d'euros, 238,5 
milions menys que el del passat 2011, fet que suposa que en dos anys el govern de CiU ha retallat un 
12% malgrat comptar amb uns 100.000 alumnes més, segons va reconèixer la consellera 
d'Ensenyament, Irene Rigau, al Parlament fa uns dies.  
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Gràcia tanca la desfilada amb pares de nens d’una escola en barracons.  
 
“La disfressa sempre ha estat una de les millors eines per expressar una reivindicació. S’han fet molts 
bromes aquests dies sobre els vestits de prima de risc, molt recurrent en aquests temps de crisi, i sobre 
conceptes econòmics de difícil comprensió. Ahir, a la rua de Gràcia, un grup de pares va optar per ser 
d’allò més transparent tancant la desfilada amb una festiva defensa de l’educació de qualitat. Eren pares 
i mares de l’escola Univers –tres anys en barracons– que havien quedat a les cinc de la tarda per anar 
junts. 
 
Els més grans portaven samarretes de color groc on es podia llegir «SOS, ensenyament públic de 
qualitat», mentre que els més petits portaven la disfressa del col∙le, indiferents al problema que pateixen. 
Els alumnes de l’escola Univers fa tres anys que estan provisionalment a la plaça de Joh Lennon. La 
construcció definitiva del centre segueix en l’aire i els pares es veuran per enèsim cop amb Educació el 
dia 28 de febrer per tractar d’aclarir el futur de l’escola. 
 
No acceptaran res que no sigui aixecar l’edifici promès.” 
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Els Matins TV3  
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Dilluns, 09/03/2012 

L’Univers exigirà llista de ‘mínims’ per ampliar els actuals barracons 

 

L’ampliació dels actuals barracons és l’opció que finalment s’imposarà com a solució 
provisional fins que acabin les obres de l’edifici nou a Bailèn. Això sí, amb uns mínims 
que famílies i professorat exigiran al Consorci d’Educació. Segons va acordar 
l’Associació de Famílies de l’Univers aquest dilluns en assemblea, s’elaborarà -amb la 
participació del professorat- una llista amb les necessitats d’espai i d’instal·lació que els 
infants necessitarien per estar en condicions els propers anys. “Mirarem si calen 
lavabos al pati o si es necessita un aula polivalent”, exemplifica Ana Dalmases, 
membre de l’AFA. A més, les famílies proposaran que, a més d’utilitzar al màxim l’espai 
de la plaça Raspall on ara estan ubicats, s’estudia la possibilitat de fer servir altres 
espais de la Vila propers com a menjador o poliesportiu. “Si hem de quedar-nos aquí 
uns anys més almenys que sigui en bones condicions”, afegeix Dalmases. Les 
propostes que dilluns va presentar el Consorci a les famílies equiparaven en metres 
l’opció de l’escola Sant Josep a la d’ampliació dels barracons actuals. L’escola del 
carrer Montseny havia d’habilitar una entrada independent pel carrer Jaén pels infants 
de l’Univers, un fet que li restava metres. També havien de compartir certes zones. 

L’opció del trasllat a Pirineus, al districte d’Horta, també s’ha descartat per totes dues 
bandes. De tota manera, la construcció de la nova escola al solar del carrer Bailèn 
segueix sent prioritat per les famílies de l’Univers, i seguiran pressionant perquè la 
Generalitat la inclogui en els propers pressupostos. De fet, la comissió de 
mobilitzacions de l’AFA ja preveu noves accions de protesta les properes setmanes. 

 



  
 
12/03/12 02:00 - ELISABET ALMIRALL / Barcelona 
 
 
Potser és el moment de començar a canviar 
 
Som uns pares de l'escola L'Univers, una escola pública qualsevol de Barcelona, però amb algunes 
peculiaritats. I us volem proposar un joc: tanqueu els ulls i imagineu una escola que no disposa d'espais 
suficients per desenvolupar el seu projecte educatiu (desdoblaments, etc.), la biblioteca és un carretó ple 
de llibres, no té cuina pròpia, només té quatre ordinadors, un pati del qual els nens no poden gaudir els 
dies de pluja, ni els posteriors perquè no drena bé i una llista innombrables de coses. Però és una escola 
de la qual els alumnes i les famílies estan molt contents de formar part, perquè els agrada i creuen en el 
projecte educatiu del centre. Imagineu tot això, però ara obriu els ulls i penseu què faríeu si fos l'escola 
dels vostres fills, després de quasi tres anys de barracons, reivindicacions, un solar de 15 milions d'euros 
que continua buit i una provisionalitat que s'allarga uns quants anys més. I tot això per un munt de 
promeses polítiques incomplertes i un abandonament total dels polítics. Aquest és un exemple més de la 
importància que donen a l'educació pública, de la mala gestió dels recursos i de la tendència que tenen 
els nostres governants de no acabar els projectes, tot i haver-hi invertit molts diners. Potser és el moment 
de començar a canviar? 
 
 
 
 
 

 
 
12/ 3 / 2012. 
 
Escoles públiques de Barcelona 
 
Som uns pares de l'escola L'Univers, una escola pública qualsevol de Barcelona, però amb algunes 
peculiaritats. I us volem proposar un joc: tanqueu els ulls i imagineu una escola que no disposa d'espais 
suficients per desenvolupar el seu projecte educatiu (desdoblaments, etc.), la biblioteca és un carretó ple 
de llibres, no té cuina pròpia, només té quatre ordinadors, un pati del qual els nens no poden gaudir els 
dies de pluja, ni els posteriors perquè no drena bé i una llista innombrables de coses. Però és una escola 
de la qual els alumnes i les famílies estan molt contents de formar part, perquè els agrada i creuen en el 
projecte educatiu del centre. Imagineu tot això, però ara obriu els ulls i penseu què faríeu si fos l'escola 
dels vostres fills, després de quasi tres anys de barracons, reivindicacions, un solar de 15 milions d'euros 
que continua buit i una provisionalitat que s'allarga uns quants anys més. I tot això per un munt de 
promeses polítiques incomplertes i un abandonament total dels polítics. Aquest és un exemple més de la 
importància que donen a l'educació pública, de la mala gestió dels recursos i de la tendència que tenen 
els nostres governants de no acabar els projectes, tot i haver-hi invertit molts diners. Potser és el moment 
de començar a canviar? Xavi i Bet. 
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04/05/12 18:30 - Barcelona - Redacció  
 
56 retrats per reclamar la construcció de l'escola l'Univers 
 
Aquest dissabte, famílies i professorat celebraran una festa reivindicativa per demanar un equipament 
definitiu 
Les fotografies d'una cinquantena d'alumnes seran enganxades al mur del solar on s'ha d'edificar el 
centre, acció que s'emmarca en un projecte artístic internacional 
 
[Imatges de l'enderrroc de la benzinera del carrer Bailén, on s'ha de construir l'escola l'Univers Foto: 
ARXIU.] 
Imatges de l'enderrroc de la benzinera del carrer Bailén, on s'ha de construir l'escola l'Univers Foto: 
ARXIU. 
 

Enllaços relacionats 
    Blog de l'escola l'Univers 
    Gràcia podria inaugurar l'escola Univers el 2016 
    Web del projecte Inside-Out 
    Web de l'artista francès JR 
 
L'escola l'Univers de Barcelona celebrarà aquest dissabte una 
festa reivindicativa per reclamar que es construeixi l'edifici 
definitiu on s'ha d'ubicar el centre. Des de fa tres anys, les 
classes es duen a terme en uns barracons instal∙lats a la plaça 
del Poble Romaní i, segons el regidor d'Educació, Gerard 

Ardanuy, el nou equipament no es podrà inaugurar abans del 2016. 
 
La protesta de famílies i professorat de l'Univers començarà cap a les 11 del matí. Una de les accions 
que duran a terme serà una enganxada de 56 retrats de nens i nenes de dos a sis anys en el mur del 
solar del número 227 del carrer Bailèn de Barcelona, on s'ha de construir l'escola definitiva. 
 
L'acció s'emmarca en el projecte Inside-Out (a l'inrevés, en anglès) que consisteix en la instal∙lació de 
fotografies de grans dimensions en façanes o murs en diferents ciutats del món. El projecte està impulsat 
per l'artista francès JR, conegut per les seves intervencions a l'espai urbà. L'objectiu és generar 
preguntes en l'espectador i debat al carrer, quan es veuen, en un mur gris i neutre de la ciutat, un conjunt 
de retrats dels protagonistes de la reivindicació o del conflicte. Formen part d'aquest projecte la 
instal∙lació de retrats gegants a les faveles de Rio de Janeiro i als dos costats del mur construït per 
Israel, per exemple. 
 
En el cas de l'Inside-Out Gràcia, les fotografies han estat fetes per Anna Mèlich i ampliades 
posteriorment per JR. 
 
Una reivindicació festiva 
 
A més de l'enganxada de retrats, el solar de Bailèn serà escenari de l'espectacle Els malsons de la vella 
de Gràcia, d'una animació infantil a càrrec d'Oriol Canals i d'una batucada del grup Tambolàs i 
Batucargol. L'actor Àlex Brendemühl serà l'encarregat de llegir el manifest, mentre que els infants del 
barri i la coral Coloraines posaran la veu per cantar la cançó Uh, oh: Univers tindrem! 



 
 
Ensenyament Barcelona | Actualitzada el 05/05/2012 17:38 
 
 
Els pares de l'escola Univers de Barcelona protesten contra els barracons amb 
una enganxada de fotos dels nens al solar on s'ha de construir l'edifici 
 
Denuncien que les administracions els han advertit que encara els queden tres anys més en mòduls 
prefabricats 
ARA 
 
Enganxada reivindicativa dels pares de l'escola Univers de Barcelona. Enganxada reivindicativa dels 
pares de l'escola Univers de Barcelona. / Inside Out 
 
Els pares dels alumnes de l'escola Univers de Barcelona han celebrat aquest matí una jornada de 
protesta festiva al carrer Bailen, davant del solar on s'haruà de construir l'edifici del centre, que porta tres 
anys en barracons. 
 
Amb una enganxada de fotografies gegants amb les cares dels alumnes, els pares han volgut reclamar 
la construcció "ja" després que les administracions els hagin advertit que encara hauran de passar al 
menys tres anys 
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El projecte Inside-Out Gràcia s’instal·la a Bailèn en defensa de l’escola l’Univers 
 

 
 
Cinquanta-sis retrats gegants de nens i nenes de 2 a 6 anys es van instal∙lar el matí de dissabte al mur 
del solar de Bailèn en la festa que les famílies de l’escola van organitzar per a reivindicar la construcció 
de l’equipament . Aquesta instal∙lació passarà a formar part  del projecte artístic internacional Inside-Out 
(A l’inrevés) de l’artista francès JR [www.insideoutproject.net/map]. Es tracta d’una obra dispersa arreu 
del món que dóna veu a qualsevol persona a través de la seva imatge i vol fer-se ressò d’històries 
personals que fan de ressort del poder de l’art i les idees per canviar el món. Per l’Associació de Famílies 
de l’Univers el descampat que hi ha darrere del mur que allotja les cares gegants dels alumnes de 
l’Univers “està a punt de convertir-se en un símbol de les retallades a Catalunya”. L’escola es troba en 
barracots des de fa 3 anys a la plaça del Poble Romaní. 
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http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/05/09/lunivers-continua-reivindicant-la-nova-escola/ 
 
L’Univers continua reivindicant la nova escola 

 
L'Escola l'Univers ha tornat a sortir al carrer per expressar el malestar pels retards en la construcció del 
nou centre educatiu. Les famílies del col∙legi denuncien que s'estan quedant sense espai. Fa tres anys 
que els alumnes estudien en uns barracons a la plaça del Poble Romaní. 
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Dimarts, 15 de maig del 2012 
 
CONFLICTE PER UN EQUIPAMENT EDUCATIU 
L'Univers es reivindica 
Una escola de primària de Gràcia fa tres anys que està en barracons i no té ni projecte 
ni pressupost per a l'hipotètic edifici definitiu 
HELENA LÓPEZ BARCELONA 
 
Al passar-hi per davant, és (gairebé) inevitable parar i observar. Impressionants fotos en blanc i negre 
que ens mostren les innocents cares de nens i nens d'entre 3 i 5 anys cobreixen el mur que protegeix el 
solar del carrer de Bailèn, on s'hauria d'estar ultimant la construcció del col∙legi Univers, a Gràcia. Però, 
darrere el mur, el no-res. El terreny, en què per adquirir-lo l'ajuntament va invertir 15 milions d'euros el 
2009, presenta un aspecte desolador, a l'espera que tant el consistori barceloní com la Generalitat 
intervinguin en l'assumpte i iniciïn la construcció de l'escola, que actualment està en barracons a la 
pròxima plaça del Poble Romaní des del 2009. 
 

«El col∙legi havia d'estar a punt per al curs 
vinent, però és obvi que és impossible. Ens han 
dit que, si tot va bé i la construcció de 
l'aparcament subterrani que va lligada a la de 
l'escola comença ara, estarem als mòduls tres 
anys més. ¡El doble del previst! I, això, si les 
obres del pàrquing comencen ara mateix, cosa 
que encara no és segura. No tenim calendari», 
assegura Irene Lop, membre de l'activa 
Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de 
l'escola. 
 

Per a les famílies, la situació comença a ser angoixant. «Els barracons es porten bé els primers anys, 
però tenen data de caducitat. Eren per tres cursos, i ara resulta que en seran sis. Sis anys sense cuina, 
sense gimnàs, sense laboratori, sense biblioteca, sense espais per poder desdoblar les classes...», 
enumera Claudia Aguilar, una altra de les mares de l'escola. 
 
Quan l'escola va néixer el 2009 ja era una reivindicació històrica al barri, que fa anys que arrossega la 
falta de places de P-3. En un primer moment, amb l'adquisició del solar al 229 del carrer de Bailèn, 
l'anterior equip de govern va presentar un projecte de macroequipament que incloïa aparcament, 
guarderia i pista poliesportiva. «De tots els equipaments previstos, el que menys ens importa és 
l'aparcament, però estem pressionant per aquí perquè és el primer que s'ha de construir i perquè depèn 
en exclusiva de l'ajuntament. Quan preguntem pel col∙legi ens surten dient que és una obra que ha 
d'impulsar (i pagar) la Generalitat», apunten les mares. Sobre aquest assumpte, qui impulsa i qui paga, 
les mares tenen molt clar que tot és qüestió de voluntat política. «Bé que per aixecar el Mediterrània [a la 
Barceloneta] l'ajuntament va firmar un conveni per avançar els diners. Aquí, si ho volen, també poden fer-
ho», assenyalen les dones. 
 
Fonts del consistori asseguren que estan portant a terme «totes les gestions» perquè, «al més aviat 
possible», es pugui donar «una solució» a la construcció del citat aparcament, «tan necessari per al 
districte» i que «faciliti que es puguin començar les obres de l'escola». El 22 de maig, l'AFA del centre 
educatiu es reunirà amb el regidor d'Educació, Gerard Ardanuy, i amb la de Gràcia, Maite Fandos, i 
esperen sortir-ne amb algun calendari. «Seguirem treballant i parlant amb uns i amb altres fins que 
vegem el col∙legi», adverteixen. 
 



 
 
14 de mayo de 2012 
 
Ana Pantaleoni:  
 
Retratos gigantes para reivindicar una nueva escuela.  

 
Las caras de 56 niños de entre tres y seis años se exponen en la pared de la calle de Bailèn. Los niños 
miran sonrientes a los paseantes. Detrás, solo un descampado. Los miembros de la escuela L’Univers, 
en barracones en una plaza del distrito barcelonés de Gràcia desde hace tres años, reclaman que se 
ponga en marcha la construcción de la nueva escuela. Y entre las muchas acciones que llevan 
realizando, han optado por el arte. Inside-out,del artista francés JR, consiste en poner sobre la amplia 
pared los retratos gigantes de los niños. “Es una forma de reivindicar que la construcción del cole está 
encallada”, dice uno de los padres. 
 

 



 
 
L’informatiu migdia – 16/05/12 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-migdia-16-05-12/1408301/ 
Minut 11:03 
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Dilluns, 21 de maig del 2012 
 
 
Albert Garcia Catalán - (Barcelona) 
 
L'Administració ens ha abandonat. La Generalitat no ha posat els quatre milions d'euros perquè l'edifici 
de l'escola estigués construït el curs vinent. L'Ajuntament de Barcelona va comprar el solar per 15 
milions d'euros i ara hauria d'haver posat en marxa les altres obres associades: aparcament i guarderia. 
El govern municipal pot avançar els quatre milions i arrencar tota l'obra del solar: tot plegat, com a 
màxim, uns 15 milions més. El Pla d'inversions municipal comptarà amb una xifra que pot oscil∙lar entre 
els 1.500 i els 2.000 milions d'euros per a aquest mandat. Tenim un ajuntament solvent. Amb un 
percentatge baix del Pla pot construir les quatre escoles de la ciutat que estan en barracons. S'haurà de 
posar atenció on s'inverteix per jutjar el govern de Xavier Trias. Per recordar que el solar del carrer de 
Bailèn espera una escola, s'hi ha ubicat la instal∙lació artística 'Inside-out': 56 retrats de grans dimensions 
de nens de l'escola. 
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23/06/12 02:00 - barcelona - Francesc Espiga 
 
A falta d'escola, aules al carrer 
Pares i alumnes del centre Univers fan classe a la plaça Vila de la Gràcia per 
denunciar el retard en la construcció del nou equipament 

Anteriorment ja havien decorat el solar de l'escola amb fotos de la canalla 
  
Pares i alumnes durant la protesta d'ahir al 
matí Foto: JOSEP LOSADA. 

De voluntat reivindicativa, no els en falta. Però 
d'originalitat a l'hora de dur-la a la pràctica, 
encara els en sobra més. Els pares i alumnes 
de l'escola Univers, a Barcelona, han fet de la 
necessitat virtut i han aconseguit que la seva 
protesta, aparentment circumscrita al districte 
de Gràcia, per reclamar la construcció d'una 
escola nova hagi traspassat límits territorials 
gràcies a la singularitat amb que està 
plantejada i executada. Primer ho van assolir 
engalanant els murs del solar del carrer Bailèn 
on s'ha d'alçar el centre, amb unes fotografies 

de la canalla que hi estudia amb un marcat rerefons artístic. Ahir al matí van fer un pas més organitzant 
una classe enmig de la plaça Vila de Gràcia. En tàctica i estratègia, estan creant escola. 

Passades les deu del matí, i embolcallats amb les samarretes grogues que han esdevingut un símbol en 
contra de les retallades en educació, l'acte va començar a prendre cos quan els alumnes, amb una 
disciplina gairebé espartana, van seure al terra i van començar a fer dibuixos sobre un gran rotlle de 
paper. La temàtica, ahir, era lliure. Els progenitors, mentrestant, recollien el testimoni gràfic d'un moment 
que s'amplificarà mediàticament a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. El gran 
objectiu, ara, ja no és només sensibilitzar la ciutadania –que també–, sinó fer pressió sobre els polítics 
barcelonins perquè treguin l'obra de l'atzucac en que es troba. 

Considerat com a projecte essencial en la xarxa d'ensenyament públic de primària de Gràcia, la compra 
dels terrenys on s'ha de construir l'equipament es va certificar en el mandat passat després que 
l'Ajuntament desemborsés 15 milions d'euros. La previsió inicial, era que l'escola havia d'entrar en 
funcionament el 2013. Les retallades pressupostàries de la Generalitat, però, han propiciat que ara 
mateix no hi hagi calendari per al començament de les obres, amb el contratemps sobrevingut que en el 
solar també s'hi ha de fer un pàrquing que, per ara, també està en situació de paràlisi. Mentrestant, els 
100 alumnes del centre fan classe en barracons a la plaça Poble Romaní, però aquesta solució 
provisional té data de caducitat. “En dos anys arribarem al màxim de capacitat en aquest espai i, per tant, 
si no comença la construcció de l'escola nova en un plaç breu ens trobarem que no hi cabrà ningú més”, 
va comentar ahir Liliana Pinacho, membre de l'AMPA de l'Univers. La seva proposta és que l'Ajuntament 
avanci els 4 milions de la Generalitat, tal com ja ha fet amb el Mediterrània de la Barceloneta. Si no és 
així, tornaran a la càrrega. A les festes de Gràcia ja els esperen. 



 
 

Altres maneres de protestar 

2012-06-20 

L’Escola Univers, a la vila de Gràcia, no ha conegut altra cosa que barracons. És jove 
(2009) però al setembre hauria hagut d’estrenar edifici. No ha estat possible. I protesta 
per la situació amb 56 grans fotografies de nens de l’escola, que es fan notar. El format 
correspon al projecte artístic Inside Out 
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Barcelona desencalla la construcción de la 

escola Univers 

El boletín oficial de la provincia publica la decisión de 

aprobar inicialmente el plan urbanístico 

Camilo S. Baquero 

Barcelona 

11 AGO 2012   

La escuela Univers, actualmente en barracones en una plaza del distrito barcelonés de Gràcia, 

esta más cerca de tener sede propia. El pasado martes se publicó en el boletín oficial de la 

provincia la decisión de aprobar inicialmente el plan urbanístico que permitirá sentar las bases 

para la construcción del centro. Univers lleva tres años de actividades en los módulos 

prefabricados. 

El terreno donde se construirá la escuela, en la calle de Bailén, fue adquirido por 15 millones de 

euros y adecuado por el Ayuntamiento. La Generalitat, sin embargo, no entregó el dinero para la 

construcción alegando dificultades económicas. El complejo estaba conformado por un 

aparcamiento subterráneo, una guardería y la escuela primaria. 

El aparcamiento será concesionado en lugar de público. Esto podrá agilizar las obras, aunque 

están pendientes las negociaciones para encontrar un socio y, por supuesto, la aportación de 

cuatro millones de euros pendientes del departamento de Enseñanza. 
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http://afabailen.wordpress.com/2012/10/09/inici-del-curs-escolar/ 
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Posted on 8 novembre 2012 by olgadapolga  
  
Els companys de L’independent han dedicat una il·lustració a l’escola. 
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Hilo y aguja por una escuela mejor 
El colegio Univers pide mejores instalaciones ‘vistiendo’ árboles en Gràcia 
Anna Pazos Barcelona 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/594310-engalanen-els-arbres-dun-carrer-a-barcelona-per-reclamar-una-escola.html 

Dos mujeres 'visten' un árbol con retazos de lana 
amarilla. / JOAN SÀNCHEZ 

Una marea amarilla inundó ayer el barrio de Gràcia, 
en Barcelona. Padres y madres de la escuela Univers 
volvieron a ingeniárselas para reivindicar de forma 
creativa unas instalaciones dignas parta los niños, esta 
vez vistiendode amarillo los árboles de la calle Verdi. 
Desde la plaza de la Revolució hasta la calle de l'Or, 
todos los troncos amanecieron enfundados en retazos 

de lana amarilla, el color emblema de las protestas contra los recortes en educación. 

Con esta iniciativa, los padres del Univers se suman a la moda del yarn bombing, original variante del 
grafiti que usa hilo y aguja en lugar de espray y pintura para decorar el mobiliario urbano. Completaban el 
cuadro múltiples pancartas y carteles reivindicativos, una parada donde se repartían pasteles y chocolate, 
algunos talleres creativos y una multitud de padres, madres, niños, profesores y transeúntes curiosos 
bailando al ritmo de una batucada. 

“Buscamos formas de protesta imaginativas, que tengan eco, que despierten la simpatía de la gente del 
barrio”, explicó Xènia Cuartielles, miembro de la Asociación de Familias de la escuela Univers (AFA) y 
madre de la escuela. El carácter amable y festivo de la protesta, defiende Cuartielles, atrae a los paseantes 
y les invita a interesarse por la problemática y mostrar su apoyo. “Incluso las abuelas del Casal de la calle 
Siracusa llevan desde el verano tejiendo para hacerlo posible. Les hacía gracia la iniciativa”, añadió. 

Las familias de la escuela Univers continúan así su particular lucha para conseguir un centro bien 
equipado. Cuando se inauguró el colegio en el año 2009, las Administraciones prometieron a las familias 
que en tres años dispondrían de un edificio propio. Pero el solar de la calle Bailén destinado a acogerlo 
sigue vacío, y las clases siguen impartiéndose en unos barracones provisionales en la plaza del Poble 
Romaní. “Cada año hay un curso más y aunque nos las apañemos añadiendo más barracones, llegará un 
momento en que será inviable”, protesta Cristina Farga, directora de la escuela. El centro tiene ahora 125 
alumnos, que tienen que apañárselas en unas instalaciones sin cocina, gimnasio ni biblioteca —en 
principio estaban pensadas para albergar únicamente tres cursos—. 

A principios de este año el Consorcio de Educación informó a los padres que, como mínimo, tendrán que 
conformarse cuatro años más con la situación actual, alegando falta de fondos para empezar la 
construcción del centro. 

En mayo, miembros del AFA forraron los muros que rodean el solar de la calle Bailén con grandes 
imágenes en blanco y negro de los niños, imitando una iniciativa parecida de los vecinos de l’Eixample 
Esquerra de Barcelona. Las fotografías de los alumnos iban acompañadas de carteles donde se pedía la 
aceleración de la construcción del centro y el desbloqueo de las ayudas económicas prometidas. “La 
iniciativa llamó la atención de la gente, pero no tuvo ninguna repercusión en las negociaciones con la 
Administración”, se lamenta Farga. 



 
18/11/2012 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/17/catalunya/1353181406_661013.html 
 

Los 
guerrilleros del 
ganchillo 
('guerrilla 
knitting') 
Por: Antoni Gutiérrez-Rubí  

En el barrio de Gràcia de Barcelona están pasando dos cosas importantes. La primera es que las familias 
de la escuela Univers, inaugurada en el 2009, y organizadas a través de la Asociación de Familias de la 
escuela Univers (AFA) continúan su lucha para conseguir un centro bien equipado (actualmente las clases 
siguen impartiéndose en unos barracones provisionales en la plaza del Poble Romaní). Y la segunda, es 
que su lucha está sorprendiendo por la originalidad y creatividad de su denuncia. “Buscamos formas de 
protesta imaginativas, que tengan eco, que despierten la simpatía de la gente del barrio”, explica Xènia 
Cuartielles, miembro de la (AFA) y madre de la escuela. “El carácter amable y festivo de la protesta 
atrae a los paseantes y les invita a interesarse por la problemática y mostrar su apoyo”. 

Esta vez utilizan yarn bombing, “original variante del grafiti que usa hilo y aguja en lugar de espray y 
pintura para decorar el mobiliario urbano”, según informa Anna Pazos. La acción ha permitido una gran 
alianza transversal y generacional. Desde las abuelas del Casal de la calle Siracusa (que llevaban desde el 
verano trabajando), a 
los vecinos del barrio 
y los miembros de la 
AFA. La fotografía de 
Joan Sànchez recoge, 
también, las manos 
entrelazadas de dos 
personas (una muy 
mayor y otra joven) 
que, como metáfora 
del ganchillo, han 
unido sus fuerzas para 
hacer, puntada a 
puntada, una acción 
protesta de gran 
visibilidad y fuerza 
comunicativa. 

Estas acciones en la calle, conectan con la larga tradición del barrio de engalanar y decorar sus calles en 
su Fiesta Mayor. Tradición que atrae, cada año más, a curiosos de todo el mundo que descubren, entre las 
calles desordenadas del barrio, el capital talento y creativo de una poderosa comunidad con un alto 
sentido de pertinencia colectiva y un enraizada cultura popular. Y una aguda capacidad de crítica social.  

Otra acción de la AFA fue la participación en el proyecto internacional INSIDE OUT, que es una idea del 
artista de origen francés JR, quien quiere hacer visible el rostro de personas que creen que es posible vivir 



en un mundo mejor. La idea es convertirlos en protagonistas al colocar sus retratos (en imágenes en gran 
tamaño) en vías públicas, como contrapeso a la información negativa o estereotipada que se conoce de las 
ciudades. Actualmente participan 23 ciudades de 17 países en el proyecto. 

La AFA se sumó al proyecto con un versión adaptada a su lucha y sus reivindicaciones. Rodearon el muro 
donde debe construirse la escuela definitiva con fotografías murales de los niños y niñas que actualmente 
están cursando los estudios en las aulas provisionales. El impacto fue espectacular.  

Esta acción urbana tuvo réplicas en otros solares de la ciudad pendientes de ejecución y paralizados por 
falta de prioridad presupuestaria. La intervención realizada por el colectivo Recreant Cruïlles tuvo, 
también, un notable impacto en los medios de comunicación. Finalmente, el Ayuntamiento de Barcelona, 
y tras una polémica sobre si había  no autorización para el mural fotográfico envío los equipos de 
limpieza a retirar las más de 100 fotografías expuestas en al calle.  

La fotografía de primeros planos de rostros humanos, como protagonistas y testimonios de las acciones de 
denuncia y protesta, también se ha utilizado como instrumento de alta efectividad en la lucha contra los 
desahucios. La campaña “Los desahucios no son números, tienen cara y ojos” (Acción conjunta del TAF! 
[Taller de Acción Fotográfica] y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) ha conseguido una gran 
notoriedad y visibilidad. “Los afectados encarándose a los bancos, literalmente”. 

La guerrilla del ganchillo o de la fotografía están abriendo nuevos espacios de acción política. Se trata de 
dar el paso a la intervención y ocupación del espacio público, reinterpretándolo, apropiándonoslo como 
una forma de retomar el control vital de lo público y lo colectivo. Es el ARTivismo político. Experiencias 
que mezclan lo lúdico y lo creativo como parte inseparable del combate ideológico y reivindicativo. Lo 
lúdico como antesala de lo lúcido. 
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L’Univers es reivindica vestint els arbres 
de Verdi 
http://www.graciatelevisio.cat/l-univers-es-reivindica-vestint-els-arbres-de-verdi 

Els arbres d’un tram del carrer 
de Verdi llueixen a partir d’avui 
una decoració ben particular. 
Amb el groc com estendard de 
les mobilitzacions per l’escola 
pública, els membres de 
l’Associació de Famílies de 
l’Escola l’Univers han fet una 
nova iniciativa artística al carrer 
per reivindicar la construcció de 
l’Escola.  

Xènia Cuartielles, Afa Univers: 
“Vam voler seguir una mica 
amb aquesta tònica, aprofitar 
espais del barri per denunicar la 
situació en la que ens trobem. I 
també plantejar una mica la 
pregunta de ‘què està passant en 
aquest espai públic?’ d’una 
manera artística i creativa, que 
la gent quan passeja pugui fer 

una reflexió a la vegada que es troba un entorn decorat.”. 

Els nens imparteixen les classes des de fa tres anys en uns barracons situats a la plaça del Poble 
Romaní a l’espera de l’edifici que s’ha de construir en un solar buit del carrer de Bailén, on els 
nens haurien d’haver començat les classes aquest curs. Des de fa mesos, però, el projecte està 
aturat esperant la concessió del pàrquing que ha d’anar ubicat al mateix solar i també, segons les 
famílies, per una falta de voluntat política. 

José Lloret, Afa Univers: “El plantejament que ens fan és de seguir en barracons perquè l’únic 
compromís que realitza el govern municipal i la Generalitat, que són qui ha de treure això 
endavant, és que l’escola es farà, però no se sap quan. ”. 

L’espai inicial de la festa havia de ser una plaça, un espai més controlat pels nens, però els van 
denegar el permís per tractar-se d’un acte reivindicatiu durant el període de campanya electoral. 
Finalment l’acte s’ha dut a terme, sense permís municipal, al carrer de Verdi i ha combinat la 
seva vessant festiva amb xocolatada i batucada amb la més reivindicativa, la decoració dels 
arbres amb missatges a favor de l’educació pública i la lectura d’un manifest i de la cançó de 
protesta de l’escola.  



Unes grans protagonistes del 
dia han sigut també les dones 
del Casal de gent Gran del 
Carrer de Siracusa, que han 
col•laborat en la confecció de 
les peces de ganxet. 

Maria Lladós, membre casal 
Siracusa: “L’Univers no 
s’acaba de fer mai i pobres 
nanos estan en barracons. 
Llavors ens van dir si volíem 
col•laborar i nosaltres som 
molt aficionades i vam dir 
‘ah, doncs sí’ i vam 
col•laborar. Hem fet part de 
l’estiu molts ‘tapetets’ 
d’aquests que estan cosint de 
mica en mica, i avui hem 
vingut a embolicar els arbres 
a veure si ens escolten”. 

Les famílies de l’escola 
Univers es preparen per un any escolar ple d’accions reivindicatives per aconseguir que l’escola 
estigui construïda pel setembre del 2014, tal i com està previst actualment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informen: Irina Gimeno 
i Neus Valls 
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Programa: “l’Hora L” 

Entrevista telefónica a Xènia Cuartielles en representació de l’AFA de l’Escola l’Univers. 
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http://www.mammaproof.org/lunivers-i-punt/ 
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Miles de estudiantes protestan por los recortes 
en educación 
Escuelas e institutos catalanes se suman a las protestas contra la 'ley Wert' 
Jueves, 25 de abril del 2013 - 13:36h 

Varios centenares de estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a los que se 
han unido  trabajadores y alumnos de  la Universitat de Barcelona  (UB), se manifiestan por el 
centro  de  Barcelona  en  protesta  por  los  recortes,  el  aumento  de  las  tasas  y  los  despidos 
previstos en la UPC. 

Los estudiantes, que han iniciado su recorrido en el campus 
de  la  avenida  Diagonal,  han  continuado  su  protesta  con 
gritos como: "¡Universidad pública y de calidad!", "¡Esto no 
es  una  crisis,  es  una  estafa!"  "¡Menos  comprar  y  más 
protestar!" y "¡La UPC lucha en la calle!". 
Los  estudiantes,  menos  de  un  millar,  desfilan  tras  una 
pancarta  que  reza:  "Trabajadores  y  estudiantes  unid@s  y 
adelante". Cuando han pasado por delante de  la  sede del 

PP en  la calle Urgell,  los estudiantes han coreado gritos de "culpables", sin que se produjeran 
incidentes. 
Varias dotaciones de  los Mossos d'Esquadra escoltan  la manifestación, que desciende por un 
lateral de  la Rambla de Barcelona en dirección a  la plaza de Sant Jaume, convirtiéndose en  la 
atracción de los numerosos turistas que visitan la ciudad. Al pasar por la plaza de la Universidad 
se han unido a  la marcha también trabajadores y estudiantes de  la Universidad de Barcelona, 
que desde ayer mantienen ocupado el rectorado. 
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (Muce) ha convocado para este jueves una jornada 
reivindicativa en  las escuelas e  institutos  catalanes para oponerse al anteproyecto de  la  Ley 
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), impulsada por el ministro José Ignacio 
Wert, y contra los recortes en educación. La protesta se repetirá en todos los centos educativos 
públicos de España. 
El Muce,  formado por asociaciones de estudiantes, maestros, padres de alumnos y sindicatos 
de  enseñanza,  ha  llamado  a  la  comunidad  educativa  a  realizar  encierros  en  los  centros 
docentes, concentraciones en el espacio público y debates en clase sobre la Lomce, entre otras 
acciones. 

La  protesta  se  enmarca  dentro  de  la  semana  de 
movilizaciones  que  ha  contado  con  un  Sant  Jordi 
amarillo  en  las  escuelas,  y  que  culminará  este 
domingo con una manifestación que se iniciará a las 
11.30  horas  en  el  Paseo  de  Gràcia de  Barcelona  y 
que sumará a otros sectores sociales. 
 

Protesta contra los recortes en educación, el pasado noviembre 
en el barrio de Gràcia, en Barcelona. Ferran Nadeu  



El dia a dia a Gràcia 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
   
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

Uh, oh, … no tinc por ! ( versió l’Univers ) 
 

Som l’escola l’Univers 
del barri de Gràcia, 
ara estem en barracons 
ves quina desgràcia 
Havien de ser tres anys, 
però això no s’acaba. 
Diuen que no hi ha diners, 
que hi ha retallades. 
 
Però amb l’escola pública 
no s’hi pot jugar… 
 
Els espais es fan petits 
i no tenim cuina. 
No hi ha pista per xutar 
Tot això ens amoïna. 
Però tenim els nostres drets, 
volem l’escola nova. 
Cap excusa no ens serveix, 
ens ho heu promès… 
 
Ni un pas enrere, no. 
Uh oh, no tinc por! 
 
El solar està esperant 
Que arribin les grues 

Però tot està ben parat, 
res no es belluga. 
Governants, no teniu dret 
a trencar els nostres somnis 
Un futur no ens negareu 
Això no ens ho fareu… 
 
Ni un pas enrere, no. 
Uh oh, no tinc por! 
 
No tinc por de res 
l’Univers tindrem 
Tots junts tenim molta força 
Haurem de lluitar 
Però ningú ens aturarà 
I tindrem l’escola nova. 
 
L’escola necessitem 
Uh oh no tinc por! 
 
I per ella lluitarem 
Uh oh no tinc por! 
 
Estiguem on estiguem 
Uh oh no tinc por! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


